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Siga o professor nas redes sociais e tenha acesso a dicas de 

Contabilidade e de concursos: 

Facebook: https://www.facebook.com/professorfeliphearaujo/ 

  

Instagram: @feliphearaujoprofessor 

  

Youtube: Prof. Feliphe Araújo 

 

Telegram: https://t.me/feliphearaujo 

 

Conte conosco e Firmeza nos Estudo (FÉ)! 

Abraço!  

Feliphe Araújo  

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/professorfeliphearaujo/
https://www.instagram.com/feliphearaujoprofessor/
https://www.youtube.com/channel/UCKx9aiOXSGhZdXikaIzDEnQ
https://t.me/feliphearaujo
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(FGV/Assistente de Administração – TCE-PI/2021) Na apresentação da 

Demonstração de Resultados do Exercício, o resultado financeiro:  

(A) compõe o custo das vendas ou dos serviços prestados;  

(B) compõe o resultado antes do IR/CSLL;  

(C) constitui uma dedução das receitas de vendas;  

(D) é apresentado logo após o resultado bruto;  

(E) integra o cálculo do resultado operacional.  

Resolução: 

RECURSO! 

Prezado(a) Examinador(a), 

A banca considerou o gabarito sendo a letra B. Discordamos do gabarito, por 

isso, explicamos a partir de agora. 

Segundo a Lei 6.404/1976, art. 178, o resultado financeiro (despesas 

financeiras deduzidas receitas financeiras) é apresentado logo após o resultado 

bruto: 

Art. 187. A demonstração do resultado do exercício discriminará: 

I - a receita bruta das vendas e serviços, as deduções das vendas, os 

abatimentos e os impostos; 

II - a receita líquida das vendas e serviços, o custo das mercadorias e serviços 

vendidos e o lucro bruto; 

III - as despesas com as vendas, as despesas financeiras, deduzidas das 

receitas, as despesas gerais e administrativas, e outras despesas operacionais; 

IV – o lucro ou prejuízo operacional, as outras receitas e as outras despesas;          

V - o resultado do exercício antes do Imposto sobre a Renda e a provisão 

para o imposto; 

VI – as participações de debêntures, empregados, administradores e partes 

beneficiárias, mesmo na forma de instrumentos financeiros, e de instituições ou 

fundos de assistência ou previdência de empregados, que não se caracterizem 

como despesa; 

VII - o lucro ou prejuízo líquido do exercício e o seu montante por ação do capital 

social. 
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Portanto, o gabarito é a letra D. 

Pelo gabarito da banca, percebe-se que ela teve como base a Lei 6.404/1976, 

uma vez que o resultado antes do IR/CSLL aparece na Lei e não nos 

pronunciamentos contábeis. 

Além disso, o resultado financeiro pode ser positivo (receitas financeiras 

maiores do que as despesas financeiras) ou negativo (despesas financeiras 

maiores do que as receitas financeiras). 

Se for positivo, ele será somado e realmente compõe o resultado antes do 

IR/CSLL. Porém, se for negativo, ele será reduzido e não compõe o resultado 

antes do IR/CSLL. 

Diante disso, solicitamos a alteração do gabarito da letra B para a letra D. 

 

Complementando, a banca não identificou se queria a resposta pela Lei 

6.404/1976 ou pelos pronunciamentos contábeis, o que prejudica o julgamento 

objetivo do item. 

Ainda, segundo o item 82 do CPC 26 (R1), além dos itens requeridos em outros 

Pronunciamentos do CPC, a demonstração do resultado do período deve, 

no mínimo, incluir as seguintes rubricas, obedecidas também as determinações 

legais: 

(a) receitas, apresentando separadamente receita de juros calculada 

utilizando o método de juros efetivos;  

(aa) ganhos e perdas decorrentes do desreconhecimento de ativos 

financeiros mensurados pelo custo amortizado;  

(b) custos de financiamento;  

(ba) perda por redução ao valor recuperável (incluindo reversões de 

perdas por redução ao valor recuperável ou ganhos na redução ao valor 

recuperável); 

(c) parcela dos resultados de empresas investidas, reconhecida por meio 

do método da equivalência patrimonial;  

(ca) se o ativo financeiro for reclassificado da categoria de mensuração 

ao custo amortizado de modo que seja mensurado ao valor justo por meio do 

resultado, qualquer ganho ou perda decorrente da diferença entre o custo 

amortizado anterior do ativo financeiro e seu valor justo na data da 

reclassificação; 

(cb) se o ativo financeiro for reclassificado da categoria de mensuração 

ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes de modo que seja 

mensurado ao valor justo por meio do resultado, qualquer ganho ou perda 

acumulado reconhecido anteriormente em outros resultados abrangentes que 

sejam reclassificados para o resultado;  
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 (d) tributos sobre o lucro; 

(e.a.) um único valor para o total de operações descontinuadas (ver 

Pronunciamento Técnico CPC 31); 

(f) em atendimento à legislação societária brasileira vigente na data da 

emissão deste Pronunciamento, a demonstração do resultado deve incluir ainda 

as seguintes rubricas: 

(i) custo dos produtos, das mercadorias e dos serviços vendidos; 

(ii) lucro bruto; 

(iii) despesas com vendas, gerais, administrativas e outras despesas e 

receitas operacionais; 

(iv) resultado antes das receitas e despesas financeiras; 

(v) resultado antes dos tributos sobre o lucro; 

(vi) resultado líquido do período. 

 

Como não foi mencionado qual foi a norma, levou-nos a crer que seria a Lei 

6.404/1976 que há a informação sobre o Imposto de Renda, o que não acontece 

no pronunciamento, pois temos tributos sobre o lucro. 

Além disso, mesmo querendo adotar tal posicionamento, conforme já 

abordamos, o resultado financeiro pode ser positivo (receitas financeiras 

maiores do que as despesas financeiras) ou negativo (despesas financeiras 

maiores do que as receitas financeiras). 

Se for positivo, ele será somado e realmente compõe o resultado antes dos 

tributos sobre o lucro. Porém, se for negativo, ele será reduzido e não compõe 

o resultado antes dos tributos sobre o lucro. 

Diante disso, solicitamos a alteração do gabarito da letra B para a letra D ou, 

caso entenda ser melhor por não ter especificado a norma que se trata a 

questão, a anulação da questão. 

 

 

 


